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 األضحية
 

 تعريف األضحية .

ف هيو أَرَعُع لَُاات ُأاَضِحيٌَّة  الَ  قال ي  وَىر ي ىي رَتُع ُأاَضِحيٍَّة قال اصتَ اََضا ِ الَ  َمصَععي 
َياِء وخَتِفيِفها واللاُة الثالثة يِد السرَِىا ورَتُعَها َأاََضاِ ي  عَِتشدكو  َزةِ عاَضِحيٌَّة ِعَضم اعتَ إِ و 

َوأَرَطى  ُع َأاَْضَحى َكَأْرطَاةَ عَحاٌة عَِفتِح اعتَعَزِة واصتَ َأاَضْ  اََضِحيٌَّة ورَتُعَها َأاََضا ي  والراععة
 . َحىوِِبَا شُتَِّي يوُم اَلاَض

 الن ََّهاِر. الض َحى وىو ارتَفا ُُ َعُل يفذلَك؛ ِلَن ََّها تُفعِ  َقااَِضيف وقيلف شُتَِّيتال قال
 (ٔ).نِيُث لَُاُة دَتِيمٍ ٍس َوالتَّأِكرُي لَُاُة قَي اَلاَضَحى لَُاَتاِن التَّذ يفقال الن ََّوِوي ف و 

) اإلعل والبقر والانم من اظتاعز والضأن ( النعام  ح من ِبيعةِ ذعَ ما يُ واُلاَضحية ف 
 (ٕ) .  وال رنزُئ من غريىا  أيام الاَضحى عسبب العيد؛ تقرعاً إىل اهلل عز وجل

 

 مشروعية األضحية .
 

 أواًل ف الاَضحية مشروعة عالكتاب والسنة واإلرتا ُ .
 الكتاب :

 ٕالكوثر ف .{ َواْنَحرْ  ِلَرب كَ  َفَصل  } قال اهلل تعاىل 
َرزَقَ ُهم م ن َوِلُكل  أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكاً لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما } وقال تعاىل 

 ٖٗف اضتج .{ َبِهيَمِة اأْلَنْ َعامِ 
 

                                                 

 .  ( ٕٗٛٓح٘ٔٔ/ ٘) نيل الوطار  (ٔ)
 . (٘) ثيعنيالع .للشيح  أ كام الاَضحية والذكاةو  .( ط الرتكي ٔٗ/ٕاإلقنا ُ . للحجاوي ) (ٕ)
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 السنة : 
 ِعَكْبَشنْيِ  ُيَضحِّي َكانَ ))  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َمَصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َعْنوُ  اللَّوُ  َراَِضيَ  أََنسٌ عن  ◙

 (ٖ) ((. عَِيِدهِ  َوَيْذََبُُهَعا َمَصْفَحِتِهَعا َعَلى رِْجَلوُ  َوَيَضعُ  أَقْ َرنَ نْيِ  أَْمَلَحنْيِ 
 

ُهَعا اللَّوُ  َراَِضيَ  اْعَن ُعَعرَ  َأنَّ  نَاِهعٍ  َعنْ  ◙  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َمَصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  َأْخبَ َرهُ  َعن ْ
 (ٗ) . عِاْلُعَصلَّى َويَ ْنَحرُ  َيْذَعحُ  َوَسلَّمَ 

 َسَوادٍ  ِف  َيطَأُ  أَقْ َرنَ  ِعَكْبشٍ  أََمرَ  وسلم عليو اهلل َمصلى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ◙
 َىُلعِّى َعاِئَشةُ  يَا » عَتَا هَ َقالَ  عِوِ  لُِيَضحِّىَ  عِوِ  هَأُِتىَ  َسَوادٍ  ِف  َويَ ْنظُرُ  َسَوادٍ  ِف  َويَ ب ُْركُ 
 هََأاَْضَجَعوُ  اْلَكْبشَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَىا ُثَّ  هَ َفَعَلتْ . « َِبََجرٍ  اْشَحِذيَها » قَالَ  ُثَّ  .« اْلُعْديَةَ 

 ُثَّ . « ػُتَعَّدٍ  أُمَّةِ  َوِمنْ  ػُتَعَّدٍ  َوآلِ  ػُتَعَّدٍ  ِمنْ  تَ َقبَّلْ  اللَُّهمَّ  اللَّوِ  عِاْسمِ  » قَالَ  ُثَّ  َذََبَوُ  ُثَّ 
 (٘) .عِوِ  اََضحَّى

 اَلاَْضَحى وسلم عليو اهلل َمصلى اللَّوِ  َرُسولِ  َمعَ  َشِهْدتُ  قَالَ  اللَّوِ  َعْبدِ  ْعنِ  َجاِعرِ  َعنْ  ◙
 اهلل َمصلى- اللَّوِ  َرُسولُ  َهَذََبَوُ  ِعَكْبشٍ  َوأُِتىَ  ِمْنََبِهِ  ِمنْ  نَ َزلَ  ُخْطَبَتوُ  َقَضى هَ َلعَّا عِاْلُعَصلَّى

 أُمَِّت  ِمنْ  ُيَضحِّ  لَْ  َوَععَّنْ  َعّنِّ  َىَذا َأْكبَ رُ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِعْسمِ  » َوقَالَ  عَِيِدهِ  -وسلم عليو
».(ٙ) 
 

 : اإلجماع
 (ٚ) (. الاَضحية مشروعية على اظتسلعون أرتع قال اعن قدامة رزتو اهلل . ) ◙
 (ٛ) . الدين شرائع من كوهنا يف خالف والوقال يف الفتح ف  ◙

                                                 

 .  ( ٖٛٔ٘)  رواه البخاري (ٖ)
 .  ( ٕٙٔ٘) رواه البخاري (ٗ)
 .  (ٖٕٓ٘) رواه مسلم (٘)
 .  ( َمصحيح) ف  اللباين الشيخ قال  (ٕٕٔٛ) رواه أعو داود (ٙ)
 .(  ٕٗٗ/ٛ اظتاين ) (ٚ)
 .(  ٘ٗ٘٘ح ٘/ٓٔ هتح الباري ) (ٛ)
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 فضل األضحية :
 

ليس يف هضل الاَضحية  ديٌث َمصحيٌح  ) ف -رزتو اهلل  - قال اعن العريب اظتالكي
 (ٜ).   وقد روى الناس هيها عجائب ل تصح

 

 حكم األضحية :
 

 . ف الاَضحيُة سنٌة مؤكدٌة يف  ق اظتوسر  وىذا قول أكثر العلعاء القول األول
ف الاَضحيُة واجبٌة   وِبذا قال رتاعة من أىل العلم على اختالٍف  القول الثاني

 . عينهم يف  ق من جتب

  الاَضحية سنٌة مؤكدٌة   وليست واجبة . أنف  الراجح
  ال يستحب تركها ظتن يقدر عليها  والاَضحية سنةٌ ف  -رزتو اهلل  -قال اعن قدامة 

 (ٓٔ) . مؤكدة غري واجبة   أكثر أىل العلم يرون الاَضحية سنةٌ 
 

 : شروط األضحية
 

 

 . ( الانم  البقر   اإلعل ) ىي و  :أن تكون من بهيمة األنعام فأولً 
 الانم  وىذا مذىب رتهور العلعاء .الهضل يف الاَضا ي اإلعل  ث البقر  ث 

ف والذي يضحى عو عإرتا ُ اظتسلعني الزواج الثعانية  -رزتو اهلل  - قال القرطب
 (ٔٔ).وىي الضأن واظتعز واإلعل والبقر 

ورِة يف ُسورِة كُ َوِىي ؼُتَتصٌة عِاَلزواِج الثَّعانِيِة اظتذ ف  -رزتو اهلل  -وقال اعن القيم 
 ِحّيةٌ ُأاَض وال يٌ َىد الصحاعة عن وال وسلم وِ عَلي الّلوُ  ىَمصل وُ َعن يُعَرف ولَ  ، َعاِم()الَن
 (ٕٔ). َىاَغريِ  نم ةٌ َعِقيق وال

                                                 

 . كتاب الاَضا ي (  ٖٜٗٔحٕٕٛ/ ٙعاراَضة ال وذي )  (ٜ)
 .(  ٕ٘ٗ/ٛ ) اظتاين (ٓٔ)
 َأينِّ  اْلَعَنامِ  يِف  أََرى ِإينِّ  عُ يَنَّ  يَا قَالَ  السَّْعيَ  َمَعوُ  عَ َلغَ  هَ َلعَّا( عند قولو تعاىل } ٕٚ/ ٘ٔتفسري القرطب )  (ٔٔ)

 .ٕٓٔ{الصاهاتأَْذََبُكَ 
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 :أن تبلغ السن المعتبرة  فثانياً 
 من اإلعلف ما مت لو ستس سنني . ينهالث

 والثين من البقرف ما مت لو سنتان .
 والثين من اظتعزف ما مت لو سنة .

 (ٖٔ) مت لو نصف سنة .ما : واصتذ ُ من الضأن
قالف قام    وىي اظتذكورة يف  ديث الَباء: أن تكون سليمة من العيوب فثالثاً 

 واظتريضة عورىا البني العوراء الاَضا ي يف جتوز ال أرعع »هقالف  هينا رسول اهلل 
  (ٗٔ).« تنقي ال اليت والعجفاء لفظ ويف والكسرية ظلعها البني والعرجاء مراَضها البني

 ىي اليت اخنسفت عينها أو عرزت .العوراء البين عورىا: 
 .  ىي اليت ظهر عليها آثار اظترضالمريضة البين مرضها: 
 وىي اليت ال تستطيع معانقة السليعة يف اظتشي .العرجاء البين عرجها: 

 يعين اعتزيلة اليت ال مخ هيها .الكسيرة التي ل تنقي: 
 أىل العلم .ىذه الرعع اظتنصوص عليها وعليها 

 «. ال نعلم خالهاً يف أهنا دتنع اإلجزاء ف »قال في المغني

 ويلحق بهذه األربع ما كان في معناىا أو أولى:
 ههي أوىل ععدم اإلجزاء من العوراء البني عورىا .العمياء: 
وىي العاجزة عن اظتشي لعاىة  لهنا أوىل ععدم اإلجزاء من العرجاء البني الزمنى: 
 عرجها .

 لنو يفسد اللحم والشحم . ف والَجَرُب الظاىر
                                                                                                                                            

ذي أرعع   والاَضحية جائزة عكل  يوان يؤكل ضتعو منف  -رحمو اهلل  -قال ابن حزم  .(  ٕٖٔ/ٕ) زاد اظتعاد  (ٕٔ)
والهضل يف كل ذلك ما طاب  أو طائر  كالفرس  واإلعل  وعقر الو ش  والديك  وسائر الطري واضتيوان اضتالل أكلو 

ف "وال رنوز يف الضحايا والواجبات عقر الو ش وزتر قال السرخسي الحنفيو  (.ٖٓٚ/ٚ)احمللىضتعو وكثر وغال ذتنو.
عالشر ُ  وإدنا ورد الشر ُ ِبا من النعام  ولن إراقة الدم من الو شي ليس الو ش والظب؛ لن الاَضحية ُعرهت قرعًة 
 ( . ٜٕ/ٕٔللسرخسي اظتبسوط . .) "عقرعة أَمصاًل  والقرعة ال تتأدى مبا ليس عقرعة

عدائع الصنائع .)  "ف " وختصيص ىذه القرعة عِسنٍّ دون ِسنٍّ أمر ال يعرف إال عالتوقيف  هيتبع ذلك قال الكاساين (ٖٔ)
 ( . ٕٙٓ/ٗللكاساين . ترتيب الشرائعيف 
 . ( ٛٗٔٔحٖٓٙ/ٗ) إسناده ) َمصحيح ( إرواء الاليل ( وقال اللباين ٖٕٓ/ٕرواه الرتمذي )  (ٗٔ)
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 البني عرجها لهنا أوىل ععدم اإلجزاء من العرجاءمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: 
  لن ذلك نقص عني يف جزء  اإلليةوال جتوز التضحية مبقطو ُ ف  اإلليةمقطوع 

 لو عأَمصل اطتلقة هإهنا جتزئ . إليةمقصود   أما إذا كانت من نو ٍُ ال 
 يف اظتذكورة الرععة العيوب أن على وأرتعوا : -رحمو اهلل  -قال اإلمام النووي 

 ما وكذا ِبا التضحية جتزى ال البني والعرج والعور والعجف اظترض وىو الَباء  ديث
 (٘ٔ) . وشبهو الرجل وقطع كالععى أقبح أو معناىا يف كان
أما العيوب الرععة اظتذكورة يف  » : - رحمو اهلل -الحافظ ابن عبد البر  وقال

ىذا اضتديث هعجتعع عليها  ال أعلم خالهاً عني العلعاء هيها  ومعلوم أن ما كان 
يف معناىا داخل هيها  وال سيعا إذا كانت العلة هيها أعني  أال ترى أن العوراء إذا ل 

إذا ل جتز العرجاء  هاظتقطوعة الرِّجِل أو اليت ال رِْجَل جتز هالععياء أ رى أال جتوز  و 
 (ٙٔ) . « عتا اظتقعدة أ رى أال جتوز  وىذا كلو وااَضح ال خالف هيو  واضتعد هلل

 . أن تذعح يف الوقت احملدد لذَبها ف رابعا
 

 : ةفائد
 َعلْيوِ  اهلل َمَصلَّى اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ    ُىرَيْ َرةَ  َأيب   ضتديث:  األضحية بالخصيّ بل بأس  

ينَ نْيِ    َعِظيَعنْيِ  َكْبَشنْيِ  اْشتَ َرى   ُيَضحِّيَ  َأنْ  أَرَادَ  ِإَذا َكانَ  وَسلَّمَ     أَقْ رَنَ نْيِ    شتَِ
 َوَشِهدَ    عِالت َّْوِ يدِ    لِلَّوِ  َشِهدَ  ِلَعنْ    أُمَِّتوِ  َعنْ  َأَ َدذُنَا َهَذَعحَ    (ٚٔ)َمْوُجوَءْينِ  أَْمَلَحنْيِ 

 (ٛٔ) .وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َمَصلَّى ػُتَعَّدٍ  آلِ  َوَعنْ    ػُتَعَّدٍ  َعنْ  اآلَخرَ  َوَذَعحَ    عِاْلَباَلغِ  َلوُ 
 
 

                                                 

  ( .ٜٙٙٔح ٕٓٔ/ٖٔشرح مسلم للنووي ) (٘ٔ)
 . (ٛٙٔ/ٕٓ) التعهيد . العن عبدالَب (ٙٔ)
 اظتوجوء منزو ُ النثيني أي اطتصيتني .: مْوُجوءين  (ٚٔ)
 . ( وَمصححو اللباين ٕٖٔٔرواه اعن ماجة )  (ٛٔ)
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 األضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأىل بيتو ولو كثروا . ئُ جزِ تُ 
 

 عيتو وعيالو ضتديث .  وجتزئ الشاة عن الوا د وأىل
اهلل َمصلى اهلل عليو وسلم أََمَر ِعَكْبٍش أَقْ َرَن َيطَأُ  َأنَّ َرُسولَ  عائشة راَضي اهلل عنها ) ◙

ُرُك يِف َسَواٍد  َويَ ْنظُُر يف  َسَواٍد  هَُأِتَ عِِو لُِيَضحَِّى عِِو  هَ َقاَل عَتَاف يَا َعاِئَشُة  يف َسَواٍد  َويَ ب ْ
 َخَذَىا َوَأَخَذ اْلَكْبَش هََأاَْضَجَعوُ َىُلعِّى اْلع ُْديََة. ُثَّ قَاَلف اْشَحِذيَها َِبََجٍر. هَ َفَعَلْت  ُثَّ أَ 

   ُثَّ َذََبَُو  ُثَّ قَاَلف عِاْسِم اهلل؛ اللَُّهمَّ تَ َقبَّْل ِمْن ػُتَعٍَّد َوآِل ػُتَعٍَّد َوِمْن أُمَِّة ػُتَعٍَّد. ُثَّ 
 (ٜٔ). ( اََضحَّى عِوِ 

 

دليل  ( ػُتَعٍَّد َوِمْن أُمَِّة ػُتَعَّدٍ تَ َقبَّْل ِمْن ػُتَعٍَّد َوآِل ) قولو ف  قال اطتطايب رزتو اهلل ◙
وروي َعن أيب ىريرة  على أن الشاة الوا دة جتزىء عن الرجل وأىلو وإن كثروا  

 (ٕٓ). واعن ععر أهنعا كانا يفعالن ذلك
 

 َكْيفَ ف  راَضي اهلل عنو الَْنَصارِيَّ  أَي وبَ  أَعَا َسأَْلتُ ف  قَالَ    َيَسارٍ  عن َعطَاءِ عن  ◙
 َكانَ ف  قَالَ  ؟ وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َمَصلَّى اهللِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى   ِهيُكمْ  الضََّحايَا َكاَنتِ 
   عَ ْيِتوِ  َأْىلِ  َوَعنْ    َعْنوُ  عِالشَّاةِ  ُيَضحِّي   وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َمَصلَّى النَِّبِّ  َعْهدِ  يف  الرَُّجلُ 

 (ٕٔ) . َوُيْطِعُعونَ  هَ َيْأُكُلونَ 
ورنوز أن يضحي عالشاة عن أىل  ف -رزتو اهلل  -قال شيخ اإلسالم اعن تيعية  ◙

 كعا كان الصحاعة يفعلون.  ونسائو وأوالده ومن معهم -ظتنزل َمصا ب ا -البيت 

(ٕٕ) 

                                                 

ُرُك يِف َسَوادٍ  )( ٜٚٙٔ) مسلمرواه  (ٜٔ)  .وائعو وعطنو وما  ول عينيو أسودأن قفأي َويَ ْنظُُر يِف َسَواٍد( يَطَأُ يف َسَواٍد َويَ ب ْ
 ( .  ٜٚٙحٜٚٔ/ٕ)  معال السنن . للخطايب (ٕٓ)
 .  ( َمصحيح) ف  اللباين الشيخ قال ( ٖٚٗٔ) رواه اعن ماجة (ٕٔ)
 ( .  ٖٓٔ/ٕٙ( و )  ٗٙٔ/ٖٕ)  و ُ الفتاوىعغت (ٕٕ)
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ة  َبيِت؛ َلن الصَّحاعِل الأن الشَّاَة جُتزُئ عن َأى -رزتو اهلل  -الشوكاين اإلمام قال  ◙
 موالظَّاىُر اّطاَلُعُو هال يُنكُر عليهَمصلى اهلل عليو وسلم ِدِه َعهُلوَن ذلك يف عَ كانوا يَف

 ككعا َقَضت عذل ُئ عن أَىل البيِت وِإن كانُوا مائََة نَفٍس أو َأكثرزِ ا جتُ ق  أَن َّهَ واضت
 (ٖٕ) . ةُ الس ن

 

 ذبح األضحية :طريقة 
 

مستقبلة  ويستحب أن تنحر اإلعل ف -رزتو اهلل  -قال شيخ اإلسالم اعن تيعية  ◙
القبلة قائعة معقولة اليد اليسرى والبقر والانم يضجعها على شقها اليسر مستقبال 
ِبا القبلة ويقولف عسم اهلل واهلل أكَب اللهم منك ولك اللهم تقبل مين كعا تقبلت 

 (ٕٗ) خليلك. إعراىيم من
 

اليسرى؛ أن ينحر اإلعل قائعة معقولة يدىا ف  -رزتو اهلل  -قال الشيخ العثيعني  ◙
َها َمَصَواّف( قال اعن عباس راَضي اهلل  (ٖٙ)اضتجف  لقولو تعاىلف )هَاذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَلي ْ

الث قوائم معقولة يدىا اليسرى. وعن جاعر عن عبد اهلل راَضي ث ف قياما على عنهعا
اهلل عنهعا أن النب َمصلى اهلل عليو وسلم وأَمصحاعو كانوا ينحرون البدن معقولة 

  وعن عبد اهلل عن ععر راَضي اهلل  (ٕ٘)ئعة على ما عقي من قوائعها. اليسرى قا
عنهعا أنو أتى على رجل قد أناخ عدنتو ينحرىا هقالف اععثها قياماً مقيدة سنة ػتعد 

؛ جاز لو حنرىا عاركة إذا    هإن ل يتيسر لو حنرىا قائعة (ٕٙ)َمصلى اهلل عليو وسلم.
 . عذلكأتى مبا رنب يف الذكاة ضتصول اظتقصود 

                                                 

 ( . ٜٕٓٔحٕٚٔ/٘)  . للشوكايننيل الوطار (ٖٕ)
 .(  ٖٙٔ/ٕٙ)  و ُ الفتاوىعغت (ٕٗ)
 . (ٚٙٚٔرواه أعو داود ) (ٕ٘)
  (ٕٖٓٔمسلم ) ( ٖٔٚٔ) رواه البخاري (ٕٙ)
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يذعح غري اإلعل مضجعة على جنبها  ويضع رجلو على َمصفحة عنقها ليتعكن و 
منها؛ ظتا روى أنس عن مالك راَضي اهلل عنو قالف اَضحى رسول اهلل َمصلى اهلل عليو 
وسلم عكبشني أملحني   ويف روايةف أقرنني   هرأيتو وااَضعاً قدمو على َمصفا هعا 

 أسهل ُ على اصتنب اليسر  لنو ويكون اإلاَضجا  (ٕٚ) يكَب هذَبهعا عيده.يسعى و 
للذعح  هإن كان الذاعح أعسر وىو الشدف الذي يععل عيده اليسرى ععل اليد 

اليعين  وكان اليسر لو أن يضجعها على اصتنب المين  هال عأس أن يضجعها عليو؛ 
  (ٕٛ) لن اظتهم را ة الذعيحة.

 

 :بعد ذبحها  فعل باألضحيةِ ما يُ 
 

))   َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َمَصلَّى النَِّب   قَالَ ف  قَالَ  راَضي اهلل عنو اْلَْكو ُِ  ْعنِ  َسَلَعةَ  َعنْ  ◙
 اْلَعامُ  َكانَ  هَ َلعَّا َشْيءٌ  ِمْنوُ  عَ ْيِتوِ  يف  َوعَِقيَ  ثَالِثَةٍ  عَ ْعدَ  ُيْصِبَحنَّ  َهاَل  ِمْنُكمْ  اََضحَّى َمنْ 

 َوادَِّخُروا َوَأْطِعُعوا ُكُلوا قَالَ  اْلَعااَِضي َعامَ  هَ َعْلَنا اَكعَ  نَ ْفَعلُ  اللَّوِ  َرُسولَ  يَا قَالُوا اْلُعْقِبلُ 
 (ٜٕ) . (( ِهيَها تُِعيُنوا َأنْ  هََأَرْدتُ  َجْهدٌ  عِالنَّاسِ  َكانَ  اْلَعامَ  َذِلكَ  هَِإنَّ 

 

 النب أاَضحية َمصفة يف عباس نعا عنمبا ورد  -رزتو اهلل  - وا تج اعن قدامة ◙
 الثلث جريانو هقراء ويطعم الثلث عيتو أىل ويطعم)  قال سلم و عليو اهلل َمصلى

 الوظائف يف الَمصفهاين موسى أعو اضتاهظ رواه ( عالثلث السؤال على ويتصدق
 يف ؼتالفا عتعا نعرف ول ععر واعن مسعود اعن قول ولنو  سن  ديث وقال

َها َهُكُلواف} قال تعاىل اهلل ولن إرتاعا هكان الصحاعة { َواْلُعْعتَ رَّ  اْلَقاِنعَ  َوَأْطِعُعوا ِمن ْ
 .راَضي إذا قناعة وقنع سأل إذا قنوعا قنع يقال السائلف  والقانع

                                                 

 . ( ٛ٘٘٘) رواه البخاري (ٕٚ)
 . (ٜٛ) العثيعني  .للشيح   والذكاةأ كام الاَضحية  (ٕٛ)
 . (ٖٗٔ٘رواه البخاري ) (ٜٕ)
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 أَمصناف ثالثة هذكر يسأل هال لتطععو لك ويتعرض أي يعرتيك الذي ف واظتعرت
 (ٖٓ) . أثالثا عينهم يقسم أن هينباي

 

 عنا قال( و  وأطععوا وتصدقوا كلوا)  لقولو أثالثا قسعتها يستحب الشاهعي وعن ◙
 (ٖٔ) . النصف ويطعم النصف يأكل أن يستحب يقول غريه وكان الَب عبد

ف وهرض على كل مضحٍ  أن يأكل من أاَضحيتو  -رزتو اهلل  - قال اعن  زم ◙
َها  }استدل عقولو تعاىل .والعد   ولو لقعة هصاعداً   (ٕٖ) .ٕٛاضتج اآلية  {َهُكُلوا من ْ

ويتصدق عثلثها ويهدي ثلثها وإن  . ف -رزتو اهلل  -قال شيخ اإلسالم اعن تيعية  ◙
 (ٖٖ) أكل أكثرىا أو أىداه أو أكلو أو طبخها ودعا الناس إليها جاز.

 

 

 :األضحية عن الميت 
 

إن الاَضحية عن اظتيت كالصدقة عنو  -رزتو اهلل  -قال الشيخ  عبدالعزيز  الرشيد 
نو ُ من الصدقة عنو يصلو وكاضتج وىذا جائز شرعاً وىل الاَضحية عن اظتيت إال 

ثواِبا كسائر القرب وأي هرق عني وَمصول ثواب الصدقة واضتج وعني وَمصول ثواب 
 الاَضحية ومن هرق عينهعا هقد هرق عني متعاثلني " .

وما ىذه اطتاَمصية اليت منعت وَمصول ثواب الاَضحية واقتضت وَمصول ثواب عقية 
ول القائل أن الاَضحية ليست الععال وىل ىذا إال تفريق عني اظتتعاثالت إال أن يق

عقرعو وما أظن أ داً رنرؤ على ذلك لنو مكاعرة   أو ينكر وَمصول ثواب رتيع 
الععال وىذا ػتجوج عالكتاب والسنة واإلرتا ُ وقواعد الشر ُ ذكر معناه اعن القيم 

                                                 

 ( .ٖ٘ٗ/ٛ) اظتاين  (ٖٓ)
 ( . ٖٚ٘٘ح ٜٕ/ٓٔ)  هتح الباري (ٖٔ)
 (. ٖٖٛ/ٚ ) احمللى (ٕٖ)
 .(  ٜٖٓ/ٕٙ)  و ُ الفتاوىعغت (ٖٖ)
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كرت ىذه اظتسألة يف كتب رزتو اهلل ول يقل ِبذا إال ععض أىل البد ُ   ولذا ذُ 
 ح والتنفري ؽتا عليو أىل البد ُ .ان االعتقاد الصحيالعقائد لبي

وق  ال الش  يخ تق  ي ال  دين ع  ن تيعي  و رزت  و اهلل ف م  ن زع  م أن اإلنس  ان ال ينتف  ع ععع  ل 
غ  ريه هق  د خ  رق اإلرت  ا ُ م  ن وج  وه ث س  اقها رزت  و اهلل وس   ل الش  يخ تق  ي ال  دين ع  ن 

 ى  ج عنو .االاَضحية عن اظتيت هقال رنوز أن يضحي عنو كعا زن
أَمصحاعنا رزتهم اهلل يف كتبهم اظتختصرة واظتطولة وأي قرعة هعلها وجعل ثواِبا  وقال

والصيام والصدقة واضتج والاَضحية هعنهم لصالة ظتيت مسلم أو  ي نفعو ومثلوا عا
عالاَضحية كصا ب اإلقنا ُ ومنهم من ععم جبعيع  من َمصرح يف نفس ىذه اظتسألة

 القرب .
ة أو ععضها كالنصف والثلث والرعع وىذا نص َمصريح منهم أن من أىدى أاَضحي

وأقل من ذلك أنو يصل إىل اظتيت وينتفع عو وعاب اإلىداء واسع أي شيء هعلو 
العبد من العبادات وأشرك هيو عدة أشخاص هإن ذلك يصل إليهم إذا قبلو اهلل 

 ويسوغ وال مانع من ذلك . 
عد وآل ػتعد هقد ثبت أن النب َمصلى اهلل عليو وسلم ذعح كبشاً وقال ىذا عن ػت

 . هأىدى ثواب الكبش لنفسو وآل و اضتي منهم واظتيت
 ذلك يف الرجل يععل شي اً من اطتري من َمصالة أو َمصدقة أو غريف  اْلَكحَّالُ  نَ َقلَ 

 ورنعل نصفو لعيو أو أمو .
 هقال ف اظتيت يصل إليو كل شيء من اطتري من َمصدقة أو َمصالة أو غريه . 

يف اعت ديف أي ه رق ع ني أن ي ؤثره عفعله ا ليح رز ثواِب ا  - رزت و اهلل -وقال اعن القيم 
 وعني أن يععل ث يؤثره عثواِبا .

قال َمصا ب احملرر ععد أن ذكر ما تقدم ذكره عن الَمصحاب قال وَمصح عنو عليو 
الصالة والسالم أنو اَضحى عكبشني اضتديث.. قال وىو يدل على أن أمتو أ ياءىم 

 من الفرو ُ . . اى تضحيتو وإال كان ذلك عبثاً وأمواهتم قد ناعتم النفع والجر ع
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الواجب الذي قد تدخلو النياعة وَمصدقة التطو ُ والعتق و ج التطو ُ هإذا هعلها 
راءة اظتسلم وجعل ثواِبا للعيت اظتسلم نفعو ذلك إرتاعاً وكذلك تصل إليو الق

 والصالة والصيام .اى 
ن ذكر الدلة من الكتاب يف كتاب الروح ععد أ - رزتو اهلل -وقال اعن القيم 

والسنة على وَمصول ثواب الععال إىل اظتيت إذا هعلها اضتي عنو قال ف وىذه 
النصوص متظاىرة على وَمصول ثواب الععال إىل اظتيت إذا هعلها اضتي عنو وىذا 
ػتض القياس هإن الثواب  ق للعامل هإذا وىبو لخيو اظتسلم ل مينع وَمصول ثواب 

ة ونّبو عوَمصول ثواب الصوم  على وَمصول ثواب اضتج اظتركب من سائر العبادات اظتالي
 (ٖٗ)نص واالعتبار .اظتالية والبدنية هالنوا ُ الثالثة ثاعتة يف ال

وجتوز الاَضحية عن اظتيت كعا رنوز ف  - رزتو اهلل -شيخ اإلسالم اعن تيعية قال  ◙
 (ٖ٘). اضتج عنو والصدقة عنو

 

 :يجتنبو من أراد أن يضحي  ما
 

 

 رَأَيْ ُتمْ  ِإَذا » قَالَ  وسلم عليو اهلل َمصلى النَِّبَّ  َأنَّ  َسَلَعةَ  أُمِّ  َعنْ  اْلُعَسيَّبِ  ْعنِ  َسِعيدِ  َعنْ 
 (ٖٙ).« َوَأْظَفارِهِ  َشْعرِهِ  َعنْ  هَ ْلُيْعِسكْ  ُيَضحِّىَ  َأنْ  َأَ دُُكمْ  َوأَرَادَ  اضتِْجَّةِ  ِذى ِىاَللَ 

 ِمنْ  يَْأُخَذنَّ  َهالَ  اضتِْجَّةِ  يذِ  ِىاَللُ  أُِىلَّ  هَِإَذا َيْذََبُوُ  ِذْعحٌ  لَوُ  َكانَ  َمنْ  »ويف لفظ . 
 (ٖٚ).« ُيَضحِّىَ  َ تَّ  َشْيً ا َأْظَفارِهِ  ِمنْ  َوالَ  َشْعرِهِ 

 َوالَ  َشْعًرا يَْأُخَذنَّ  َهالَ  ُيَضحِّىَ  َأنْ  يُرِيدُ  ُأاَْضِحيَّةٌ  َوِعْنَدهُ  اْلَعْشرُ  َدَخلَ  ِإَذا »ويف لفظ . 
 (ٖٛ).« ظُُفًرا يَ ْقِلَعنَّ 

 

                                                 

 (.ى ٛٓٗٔ -ى  ٖٖٖٔ)رزتو اهلل . عبدالعزيز عن ناَمصر الرشيد للشيخ (ىل جتوز الاَضحية عن اظتيت)َبث  (ٖٗ)
 ( . ٖٙٓ/ٕٙو ُ الفتاوى ) عغت (ٖ٘)
 ( .ٖٕٗ٘)رواه مسلم  (ٖٙ)
 ( .ٖٕٙ٘)رواه مسلم  (ٖٚ)
 ( .ٖٖٕ٘)رواه مسلم  (ٖٛ)
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َراُد عِالنَّهي عنف  -رزتو اهلل  -قال اإلمام النووي 
ُ
والشعر النهى عن  َأخِذ الظ ُفر واظت

نأَو غري  رٍ سْ أوكَ  مٍ إزالة الظفر عقلْ 
َ
من ِإزَالِة الشَّعر َِبَلٍق َأو تَقِصرٍي أَو نَتٍف َأو  عُ ِه واظت

ذلك وَسواُء َشعُر اإِلعِط والشَّاِرب والَعانَِة والرَّأِس وغرُي  ِإ َراٍق أَو َأخِذِه عَِنورٍَة أَو غري
 (ٜٖ) . ُشُعورُ  ذلك من

 

 ومتى ينتهي :وقت الذبح 
 

َنا قَالَ  اْلَبَجِليِّ  ُسْفَيانَ  ْعنِ  ُجْنَدبِ  َعنْ  ◙ ي ْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َمَصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  َمعَ  اََضحَّ
 َرآُىمْ  اْنَصَرفَ  هَ َلعَّا الصَّاَلةِ  قَ ْبلَ  اََضَحايَاُىمْ  َذََبُوا َقدْ  أُنَاسٌ  هَِإَذا يَ ْومٍ  َذاتَ  ُأاَْضِحَيةً 
 الصَّاَلةِ  قَ ْبلَ  َذَعحَ  َمنْ  هَ َقالَ  الصَّاَلةِ  قَ ْبلَ  َذََبُوا َقدْ  أَن َُّهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َمَصلَّى النَِّب  

َنا َ تَّ  َيْذَعحْ  لَْ  َكانَ  َوَمنْ  ُأْخَرى َمَكانَ َها هَ ْلَيْذَعحْ   (ٓٗ) . اللَّوِ  اْسمِ  َعَلى هَ ْلَيْذَعحْ  َمَصلَّي ْ
من  »لَّمف عن أََنس عن مالك راَضي اللَُّو عنو  قالف قال النَّب َمصلَّى اهللُ عليو وس ◙

َا َذَعَح لِنَ ْفِسِو  َوَمْن َذَعَح عَ ْعَد الصَّاَلِة هَ َقْد مَتَّ َذَعَح قَب ُنُسُكُو  َوَأَمَصاَب َل الصَّاَلِة هَِإدنَّ
ْسِلِعنيَ 

ُ
(ٔٗ) . « ُسنََّة اظت

 
 

ف وأرتعوا على أن الضحايا ال رنوز ذَبها  -رزتو اهلل  -قال أعو عكر عن اظتنذر  ◙
 (ٕٗ) قبل طلو ُ الفجر من يوم النحر.

 

 . أما انتهاء وقت الذبح فقد أجابت اللجنة الدائمة عن ذلك . فقالت
   والاَضحية والقران للعتعتع اعتدي ذلك يف وسواء   والنهار الليل يف الذعح رنوز ◙

 اليوم من الشعس عاروب وتنتهي   ععده أيام وثالثة العيد يوم ف ىي الذعح وأيام
 (ٖٗ).العيد ععد عشر الثالث

                                                 

 ( .ٜٚٚٔحٛٔٔ/ٖٔ) للنووي مسلم شرح (ٜٖ)
 (.ٙٚٓ٘) رواه البخاري (ٓٗ)
 ( . ٙٗ٘٘)  رواه البخاري (ٔٗ)
 (.ٕٗ) اإلرتا ُ العن اظتنذر (ٕٗ)
 . ( ٗٙٗ/ ٕٕ)  الوىل اجملعوعة - الدائعة اللجنة هتاوى (ٖٗ)
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 الذبح ، فهل يقضيها بعد وقتها ؟ إذا فات وقت األضحية ولم يتمكن من
ف والصواب يف ىذه اظتسألة أنو إذا هات  -رزتو اهلل  -قال الشيخ اعن عثيعني  ◙

الوقت هإن كان تأخريه عن ععد هإن القضاء ال ينفعو .. وأما إن كان عن نسيان 
أو جهل أو انفلتت البهيعة وكان يرجو وجودىا قبل هوات الذعح  ت انفرط عليو 

لنو أخرىا عن الوقت لعذر  هيكون الوقت   ث وجدىا هفي ىذه اضتالة يذَبها 
من نام عن َمصالة أو نسيها »ذلك كعا يف قول النب َمصّلى اهلل عليو وسّلمف 

 (ٗٗ).«هليصلها إذا ذكرىا ال كفارة عتا إال ذلك
 

 أيهما أفضل األضحية أم التصدق بثمنها ؟
 

لن أاَضحي عشاة أ ب إيلَّ من أن  ف -رزتو اهلل  - سعيد عن اظتسيب قال ◙
 (٘ٗ) .أتصدق مب ة درىم 

 

  (ٙٗ) . عقيعتها الصدقة من أهضل والاَضحيةف  -رزتو اهلل  -قال اعن قدامة  ◙
 

 لن الصدقة من أهضل عندنا الضَِّحيَّةُ  ف -رزتو اهلل  -عن عبدالَب  ععر أعو قال ◙
 (ٚٗ) .العيد كصالة وكيدة سنة الضحية

 

والاَضحية والعقيقة واعتدي أهضل  ف -رزتو اهلل  -قال شيخ اإلسالم اعن تيعية  ◙
  هإذا كان معو مال يريد التقرب إىل اهلل كان لو أن يضحي  من الصدقة عثعن ذلك

 (ٛٗ) .عو   والكل من الاَضحية أهضل من الصدقة 

                                                 

 . (ٗٓ٘/ٚالشرح اظتعتع )  (ٗٗ)
 . ( ٖٛٛ/ٗ) قلعبد الرزااظتصنف  (٘ٗ)
 ( . ٕٙٗ/ٛ اظتاين ) (ٙٗ)
 ( . ٕٜٔ/ٖٕ التعهيد ) (ٚٗ)
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 مقامهعا غريذنا يقوم ال ونسيكة َمصالة ملة كل هفي -رزتو اهلل  -قال اعن القيم  ◙
 مقامو يقم ل القيعة أاَضعاف عأاَضعاف والقران اظتتعة دم عن تصدق لو وعتذا

 (ٜٗ) . أعلم واهلل الاَضحية وكذلك
 أهضل من َمصدقة التطو ُمذىبنا أن الاَضحية ف  -رزتو اهلل  -قال اإلمام النووي  ◙

لأل اديث الصحيحة اظتشهورة يف هضل الاَضحية ولهنا ؼتتلف يف وجوِبا خبالف 
 (ٓ٘).  َمصدقة التطو ُ ولن التضحية شعار ظاىر

 (ٔ٘).  "قال السرخسيف "والاَضحية أ ب إيل من التصدق مبثل ذتنها ◙
 

 ىل يجوز أن يستدين من ل يقدر على األضحية .
 

ععن ال يقدر على الاَضحية ىل ف  - رزتو اهلل -شيخ اإلسالم اعن تيعية  س ل
 يستدين ؟ 

إن كان لو وهاء هاستدان ما يضحي عو هحسن وال رنب عليو  ف -رزتو اهلل  -هقال 
  (ٕ٘) . أن يفعل ذلك

 

 :حكم األضحية إن حدث بها عيب بعد الشراء
 

إذا أوجب أاَضحية َمصحيحة سليعة من العيوب   ف  -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة
اعْ تَ ْعَنا  ا روى أعو سعيد قال ف ظت  ث  دث ِبا عيب مينع اإلجزاء   ذَبها   وأجزأتو 

                                                                                                                                            

اليتيم من مالو والاَضحية من النفقة عاظتعروف هيضحي عن  ف -رزتو اهلل  -وقال  ( .ٖٗٓ/ٕٙغتعو ُ الفتاوى ) (ٛٗ)
وتأخذ اظترأة من مال زوجها ما تضحي عو عن أىل البيت وإن ل يأذن يف ذلك ويضحي اظتدين إذا ل يطالب عالوهاء 

 . ويتدين ويضحي إذا كان لو وهاء
 ( .ٗٙٔ) اظتولود عأ كام اظتودود حتفة (ٜٗ)
 ( .ٗٓٗ/ٛ) اجملعو ُ شرح اظتهذب (ٓ٘)
 ( .ٜٕ/ٕٔ) للسرخسي اظتبسوط . (ٔ٘)
 ( .ٖ٘ٓ/ٕٙغتعو ُ الفتاوى ) (ٕ٘)



16 

 

ْئُب ِمْن أَْلَيِتِو  َأْو أُُذنِِو  َهَسأَْلَنا النَِّبَّ َمَصلَّى اهللُ َعَلْيِو  َكْبًشا ُنَضحِّي عِِو  هََأَمَصاَب الذِّ
 (ٖ٘) .«َمَرنَا  َأْن ُنَضحَِّي عِوِ هَأَ »َوَسلََّم 

إذا اشرتى أاَضحية هتعيبت قبل  ف - رزتو اهلل -شيخ اإلسالم اعن تيعية  قال ◙
 (ٗ٘) الذعح ذَبها يف أ د قويل العلعاء وإن تعيبت عند الذعح أجزأ يف اظتواَضعني.

 .وغيره ىل األضحية مشروعة في حق المسافر والحاج 
 

قال الشاهعي رزتو اهلل يف كتاب الضحايا من ف  -رزتو اهلل  -اإلمام النووي  قال
البويطي الاَضحية سنة على كل من وجد السبيل من اظتسلعني من أىل اظتدائن 
والقرى وأىل السفر واضتضر واضتاج مبّن وغريىم من كان معو ىدي ومن ل يكن 

ىذا نصو َبروهو نقلتو من نفس البويطي وىذا ىو الصواب أن التضحية  معو ىدي
 (٘٘) . كعا ىي سنة يف  ق غريه  سنة للحاج مبّن

 

 : إبدال األضحية بغيرىا
 

ورنوز أن يبدل الاَضحية إذا أوجبها خبري منها ىذا  ف -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة
ومالك   وأعو  نيفة   وعو قال عطاء   وغتاىد   وعكرمة    اظتنصوص عن أزتد
 (ٙ٘). وػتعد عن اضتسن

 : توجيو األضحية للقبلِة  
 

 (ٚ٘).ويستحب توجيو الذعيحة إىل القبلة  ف -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة ◙
 (ٛ٘). ""وأ ب أن يوجو الذعيحة إىل القبلة ف -رزتو اهلل  - قال اظتزين ◙

 

                                                 

 . وقال اللباين اَضعيف اإلسناد جدا. ( ٖٙٗٔ )واضتديث رواه اعن ماجة  ( .ٖٔٗ/ٛ) اظتاين (ٖ٘)
 .(ٖٗٓ/ٕٙ) غتعو ُ الفتاوى (ٗ٘)
 ( .ٖٖ٘/ٛ) اجملعو ُ شرح اظتهذب (٘٘)
 ( .ٖٚٗ/ٛ) اظتاين (ٙ٘)
 ( .ٖٙٓ/ٖ) اظتاين (ٚ٘)
 . الم للشاهعيكتاب ملحقا ع.(  ٕٗٛ) ؼتتصر اظتزين  (ٛ٘)
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"يستحب أن يكون الذاعح  ال الذعح متوجها  ف -رزتو اهلل  - قال الكاساين ◙
 (ٜ٘)."إىل القبلة

بلة عند ف استقبال الق -رزتو اهلل  - الشيخ عبد اللطيف عن عبد الرزتن قال ◙
 (ٓٙ)ومن تركو هال  رج عليو. الذعح ليس عشرط وال واجب وإدنا استحبو ععضهم

 

 من ترك التسمية ناسياً :
نسي التسعية يف الذعيحة أكل لن اظتسلم لو ف  -رزتو اهلل  -قال الشاهعي  ◙

 (ٔٙ) . يذعح على اسم اهلل عز وجل وإن نسي
 

أن التسعية على الذعيحة سنة مسنونة ال ف  -رزتو اهلل  -قال اعن عبد الَب  ◙
هريضة ولو كانت هراَضا ما سقطت عالنسيان لن النسيان ال يسقط ما وجب ععلو 

السنن وىي آكد من التسعية على الواَضوء من الفرائض إال أهنا عندي من مؤكدات 
 (ٕٙ) . وعلى الكل

 

 .عباس فمن نسي التسعية هال عأس قول اعن ولنا ف -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة ◙
ى سعيد عن منصور   عإسناده عن راشد عن رعيعة   قال ف قال رسول اهلل َمصلى وَ رَ وَ 

ولنو قول  «. َوِإْن لَْ ُيَسمِّ  إَذا لَْ يَ تَ َععَّدْ َذعِيَحُة اْلُعْسِلِم َ اَلٌل  »اهلل عليو وسلم ف 
وقولو تعاىل }َوال تَْأُكُلوا ؽتَّا لَْ يُْذَكِر  من شتينا   ول نعرف عتم يف الصحاعة ؼتالفا .

  عدليل قولو ف }َوِإنَُّو  ػتعول على ما تركت التسعية عليو ععداً  . اْسُم اللَِّو َعَلْيِو{
(ٖٙ) . ؽتا نسيت التسعية عليو ليس عفسق والكل َلِفْسٌق{.

 

                                                 

 ( . ٕٕٕ/ٗ ) . للكاساين عدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (ٜ٘)
 ( . ٖ/ٜ)  الدرر السنية يف الكتب النجدية (ٓٙ)
 ( . ٕٕٚ/ٕ كتاب الم . للشاهعي ) (ٔٙ)
 ( . ٚٓٓٔحٜٕٗ/٘ اإلستذكار.العن عبدالَب ) (ٕٙ)
 ( .ٜٖٛ/ٛ) اظتاين (ٖٙ)
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وأما الناسي هال خطاب توجو إليو إذ يستحيل ف  -رزتو اهلل  -قال القرطب  ◙
 (ٗٙ)خطاعو  هالشرط ليس عواجب عليو.

نا  لت هلو ترك التسعية نسياف  -رزتو اهلل  -قال الشيخ ػتعد عن عبدالوىاب  ◙
 (٘ٙ)هال حتل ذعيحتو. ععداً  خبالف من ترك التسعية   ذعيحتو وكانت من الطيبات

 

 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ◙
 ما  كم الكل من الذعيحة إذا نسي الذاعح التسعية عليها مع ذكر الدليل؟ف  س
مروي عن اعن عباس  ف رنوز الكل منها على اظتشهور من مذىب أزتد وىو ج

قال مالك والثوري وأعو  نيفة وعطاء وطاووس وسعيد عن راَضي اهلل عنهعا  وعو 
اظتسيب واضتسن وعبد الرزتن عن أيب ليلى وجعفر عن ػتعد ورعيعة؛ لنو قول اعن 
عباس ول يعرف لو ؼتالف من الصحاعة راَضي اهلل عنهم  وأما قولو تعاىلف }َوال 

ل على ما تركت التسعية عليو ععدا؛ تَْأُكُلوا ؽتَّا َلْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو{ هعحعو 
 عدليل قولو يف اآليةف }َوإِنَُّو َلِفْسٌق{ والكل ؽتا نسيت التسعية عليو ليس عفسق.

 (ٙٙ) وعاهلل التوهيق  وَمصلى اهلل على نبينا ػتعد وآلو وَمصحبو وسلم.
 أو لحمها : ىل يباع جلد األضحية

 

اهلِل َمَصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْن أَُقوَم َعَلى أََمَرين َرُسوُل ف »قال راَضي اهلل عنو عن علي  ◙
َها   قَاَلف «عُْدنِِو  َوَأْن أََتَصدََّق عَِلْحِعَها َوُجُلوِدَىا َوَأِجلَِّتَها  َوَأْن اَل أُْعِطَي اصتَْزَّاَر ِمن ْ

 (ٚٙ)«.حَنُْن نُ ْعِطيِو ِمْن ِعْنِدنَا»
 

ينتفع جبلدىا   وال رنوز أن يبيعو   وال ولو أن  ف -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة ◙
لة ذلك أنو ال رنوز عيع شيء من الاَضحية   ال ضتعها وال جلدىا   شي ا منها ورتُ 

                                                 

 ٕٔٔ{النعام َواَل تَْأُكُلوا ؽتَّا لَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو تعال }عند قولو  ( ٓ٘/ٚ)  تفسري القرطب (ٗٙ)
 ( . ٖٓٔ/ٓٔ)  الدرر السنية يف الكتب النجدية (٘ٙ)
 . (ٜٓٗٔٔرقم  ٜ٘ٗ/ ٕٕ)  اجملعوعة الوىل -هتاوى اللجنة الدائعة  (ٙٙ)
 ( .ٖٚٔٔ) رواه مسلم (ٚٙ)
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قال أزتد ف ال يبيعها   وال يبيع شي ا  واجبة كانت أو تطوعا لهنا تعينت عالذعح .
 (ٛٙ) منها .

 يبا ُ هكذا اصتلود واصتالل. اتفقوا على أن ضتعها ال ف -رزتو اهلل  -قال الشوكاين  ◙

(ٜٙ) 
؛ لهنا تعينت  وال يبيع جلدىا ععد الذعحف  -رزتو اهلل  - عثيعنيقال الشيخ اعن  ◙

 (ٓٚ) . هلل جبعيع أجزائها  وما تعني هلل هإنو ال رنوز أخذ العوض عليو

 إذا ولدت األضحية قبل ذبحها :
 

ولدىا معها ورتلتو أنو إذا عني وإن ولدت   ذعح  ف -رزتو اهلل  - قال اعن قدامة ◙
يذَبها ؛ لنو َمصار أاَضحية    أاَضحية هولدت هولدىا تاعع عتا    كعو  كعها

  .على وجو التبع لمو   وال رنوز ذَبو قبل يوم النحر   وال تأخريه عن أيامو   كأمو 
وعن أيب  نيفة   ال يذَبو   ويدهعو إىل اظتساكني  يا   وإن ذَبو   دهعو إليهم 

 (ٔٚ) . مذعو ا
 

  . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ◙
 اشرتيت شاة لاَضحي ِبا هولدت قبل الذعح مبدة يسرية  هعاذا أهعل عولدىا؟ س:
الاَضحية تتعني عشرائها عنية الاَضحية أو عتعيينها  هإذا تعينت هولدت قبل  : ج

 (ٕٚ) وقت ذَبها هاذعح ولدىا تبعا عتا.
 

 أعلم ،،،،،،،، واهلل 
                                                 

  ( .ٖٚٗ/ٛ) اظتاين (ٛٙ)
  ( .ٕٕٛٔحٖٚٔ/٘) نيل الوطار . للشوكاين (ٜٙ)
  ( .ٗٔ٘/ٚ) الشرح اظتعتع (ٓٚ)
  ( .ٖٖٗ/ٛ) اظتاين (ٔٚ)
 . (ٖٗٚٔرقم  ٕٓٗ/ ٔٔ)  اجملعوعة الوىل -هتاوى اللجنة الدائعة  (ٕٚ)


